Weller, o inventor original e fabricante de uma pistola de solda de
aquecimento instantâneo, é hoje, o líder global de mercado em
tecnologia de soldagem manual. Para manter o ritmo com o mudando as
complexidades do local de trabalho, Weller está adotando a robótica, a
digitalização e conectividade, além de continuar a oferecer suporte aos
clientes com sistemas mais convencionais.
Fundada por Carl Weller em 1945, a empresa cultivou uma reputação
venerável pelo pioneirismo em soluções de soldagem inovadoras para
a indústria e o comércio. Além de sua sede de P&D e marketing em
Besigheim, Alemanha, a empresa tem locais de produção na Europa,
América do Norte, América do Sul e Ásia. Nosso incomparável serviço
técnico e rede mundial de distribuidores fornecem recursos globais com
conhecimento local, proporcionando uma experiência do cliente de alta
qualidade consistente.
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Solda Manual para Eletrônica
Ferro de Solda

Cabo ergonômico
A extremidade larga
evita o escorregamento
dos dedos para a
lâmina aquecida.

Ponteiras removíveis
Possibilita a troca das pontas.

Potência máxima
Tecnologia de
aquecimento segura.
Excelência na
producao de ferros
de solda. Pode
chegar a 400 graus.

Aquecimento seguro
Tecnologia de aquecimento segura.
Excelência na producao de ferros
de solda.
Inclui suporte
Acessório esencial para as
atividades de solda, descanso de
forma segura, evita accidentes e
riscos ao usuário.

DESCRIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO
WSPI25110
WSPI25220
WSPI40110
WSPI40220
WSPI80110
WSPI80220

DESCRIÇÃO
Ferro de Solda de 25 W, 127 ou 220V
Completo com ponta de solda NCT251 e suporte de segurança.
Temperatura da ponta ~410°C.
Ferro de Solda 40 W, 127 ou 220V
Completo com ponta de solda NCT401 e suporte de segurança.
Temperatura da ponta ~450°C.
Ferro de Solda 80 W, 127 ou 220V
Completo com ponta de solda NCT802 e suporte de segurança.
Temperatura da ponta ~480°C.

•
•
•
•

Fabricado com cabo resistente ao impacto com excelente isolação térmica.
Pontas de cobre revestidas de ferro com tratamento níquel cromo - que garante
maior durabilidade.
Possui um rápido aquecimento.
Pontas tipo cônica e tipo fenda chegando na temperatura de 400°C.

CERTIFICAÇÕES:
•

Produtos certificados de acordo com as normas brasileira.

EMBALAGEM
BLISTER
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Plug padrão Brasil
Tomada de 3 pinos,
evita a utilizacao de
adaptadores.

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e
podem diferir do produto comercializado.

